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MINISTERIELE REGELING van 6 november 2013 ter uitvoering van artikel 20,
tweede lid, van de Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) (Regeling gevaarlijke
arbeid jeugdigen)

Uitgegeven, 12 november 2013

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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De minister van TOERISME, TRANSPORT en ARBEID,

In overweging genomen hebbende:

dat het in het kader van een efficiënte implementatie van de Arbeidsverordening 2013
(AB 2013 no. 14) noodzakelijk is om vast te stellen wat onder door jeugdigen verrichte gevaarlijke arbeid moet worden verstaan;
Gelet op:
artikel 20, tweede lid, Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14);
HEEFT BESLOTEN:
Artikel 1
Als gevaarlijke arbeid als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel b, van de
Arbeidsverordening 2013 (AB 2013 no. 14) wordt aangemerkt:
a. arbeid, waarbij:
1°. meer dan 10 kilogram wordt getild;
2°. meer dan 20 kilogram wordt geduwd of getrokken;
3°. voortdurend in dezelfde houding wordt gewerkt, zonder enige variatie;
4°. de functie van caissière wordt vervuld of bij andere werkzaamheden waarbij de jeugdige zelf verantwoordelijk is voor geldzaken;
5°. grote kans bestaat in aanraking te komen met stoffen die giftig, sensibiliserend, kankerverwekkend, mutageen, voor de voortplanting schadelijk, ontplofbaar, irriterend of bijtend zijn;
6°. grote kans bestaat in aanraking te komen met stoffen die in het lichaam ophopen of waarvan algemeen bekend is dat ze slecht zijn voor de gezondheid;
7°. met wilde, giftige of andere gevaarlijke dieren wordt gewerkt;
8°. dieren worden geslacht;
b. arbeid, verricht:
1°. in een inrichting alwaar alcohol wordt verstrekt;
2°. met of in de omgeving van machines of werktuigen waarbij brand-, explosie, elektrocutie-, knel-, plet-, snij- of valgevaar bestaat;
3°. onder overdruk of met gevaar voor verdrinking;
4°. met toestellen die schadelijke niet-ioniserende elektromagnetische straling
kunnen uitzenden;

Pagina 3
Afkondigingsblad van Aruba 2013 no. 78
_____________________________________________________________________
5°. op lawaaiige plekken waarbij de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger
is dan gemiddeld 80 decibel;
6°. met apparatuur die zodanig trilt dat het gevaar oplevert voor de gezondheid;
7°. in een omgeving waar gevaar voor instorting bestaat;
8°. in de buurt van hoogspanningsleidingen;
9°. met persgassen, onder druk vloeibaar gemaakte gassen en opgeloste gassen;
10°. aan een machine of lopende band en waarbij de jeugdige niet zelf zijn
werktempo kan bepalen;
11°. in een gevangenis;
12°. verplegen of verzorgen van patiënten in ziekenhuizen of soortgelijke instellingen, die aan een ernstige infectieziekte lijden.
Artikel 2
Het bij artikel 1, onderdeel b, ten 1°, 2° en 8° gestelde verbod is niet van toepassing op arbeid welke door een jeugdige in het kader van een beroepsopleiding of
vakbekwaamheid worden verricht, en waarbij in voldoende mate deskundig toezicht
op de arbeid ter bescherming tegen gevaar voor gezondheid of het leven wordt uitgeoefend.
Artikel 3
1. Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Zij kan worden aangehaald als Regeling gevaarlijke arbeid jeugdigen.

O.E. Oduber

